
PARECER JURÍDICO Nº 322/2019, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O
PROJETO  DE  LEI  ORDINÁRIO  Nº  69/2019  –  ORIUNDO  DO  PODER
EXECUTIVO.

EMENTA  DO  PROJETO: INSTITUI  A  MARCA  DA  GUARDA  CIVIL
MUNICIPAL DE ITAPOÁ- SC.

I - RELATÓRIO

Conforme requisição de análise jurídica promovida pela Presidência da Mesa 
Diretora, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da Casa, o presente parecer 
traz análise ao Projeto de Lei Ordinário nº 69/2019.

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito  Marlon  Roberto  Neuber  (PR),  o
presente Projeto de Lei foi protocolado junto ao Setor de Protocolo e Controle Documental do
Poder  Legislativo  no  dia  12  de  julho  de  2019,  sob  protocolo  nº  454/2019,  em regime  de
urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá.

No dia 15 de julho de 2019, a Proposição deu entrada no expediente da Reunião
Ordinária. O Presidente Vereador Geraldo Rene Behlau Weber (PSDB) solicitou a leitura da
Proposição pelo 1º Secretário ad hoc Vereador André Vinicius Araújo (PSD).

Ao final do expediente, a Presidência distribuiu a Proposição para as Comissões
Permanentes, em regime de urgência, nos termos do Art. 51, da Lei Orgânica de Itapoá.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os Arts. 47, 58 e 68 da Lei Orgânica de Itapoá, trata-se de matéria de
iniciativa do Poder Executivo – Prefeito.

A Proposição  consta  instruída  com  Exposição  de  Motivos, mas  não  consta
instruída  com  Parecer  Jurídico  e  Parecer  Contábil  do  Poder  Executivo, sendo  estes  os
documentos necessários para análise e tramitação.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do
Regimento Interno da Casa.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como estão em conformidade com os Arts.
110 e 117 do Regimento Interno da Casa.

Por fim, em análise textual da redação da Proposição, nota-se a observância em
relação à Lei Municipal nº 747/2017, que dispõe sobre a técnica legislativa para elaboração de
Projetos de Lei. 

Assim, na sua forma, a Proposição não apresenta ilegalidades.
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2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De  autoria  do  Poder  Executivo  –  Prefeito,  o  presente  Projeto  de  Lei  busca
instituir a marca da Guarda Civil Municipal de Itapoá - SC.

De forma sucinta, conforme a Exposição de Motivos e Justificativa, a Proposição
busca  autorizar  a  Guarda  Municipal  em  utilizar  uma  logotipo  própria,  criada  pelo  Poder
Executivo, para melhor sinalizar os serviços e bens da Guarda Municipal.

Sobre  o  impacto  impacto  orçamentário  e  financeiro  com  as  disposições  do
presente Projeto de Lei, até a presente data, não consta nos anexos da Proposição o respectivo
Parecer Contábil da Prefeitura, imprescindível para resguardar os limites e disposições da Lei de
Responsabilidade  Fiscal  –  Lei  Complementar  nº  101/2000.  Assim,  recomenda-se  ao
Departamento  Legislativo  para  comunicar  o  Poder  Executivo  sobre  a  necessidade  de
apresentação do respectivo parecer contábil.

A Proposição  em análise  não conflita  com a competência  privativa  da União
Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre a
União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88).

Em pesquisa e análise da legislação municipal para o uso de identificação visual
ou  marca  própria  pelo  Poder  Executivo,  para  publicidade  governamental  com  símbolos  e
elementos gráficos no município de Itapoá-SC, destaca-se as disposições da Lei Municipal nº
78/2006, de origem do Poder Legislativo, conforme segue:

Art.  1  Os  bens  públicos,  tais  como  imóveis,  veículos,
maquinários, entre outros, de propriedade do Município de
Itapoá (SC), das Fundações e Autarquias Municipais e das
entidades  mantidas  pelo  Poder  Público  Municipal,
devidamente registrados e licenciados, bem como os locados
ou que prestem serviços públicos ao Município, sob regime
de  concessão  ou  permissão,  serão  identificados
obrigatoriamente em ambas as laterais externas, em tamanho
padrão  de  30,00  x  20,00  centímetros,  com  as  seguintes
especificações: 
I. com o Brasão do Município;
II. com as cores da bandeira de Itapoá;
III.  com  a  inscrição  do  respectivo  órgão  a  que  esteja
vinculado;
IV. numeração sequencial crescente;
V. número do telefone do respectivo órgão responsável;
VI. a inscrição do respectivo órgão a que esteja vinculado.
§  1º  Os  veículos  de  duas  rodas  são  dispensados  da
identificação referida nesta Lei, salvo o disposto nos incisos
II e IV. 
§  2º  Os  uniformes  escolares  deverão  conter,
obrigatoriamente,  o  Brasão  Municipal  e  ter  como
predominante as cores azul e branco do Município de Itapoá
(SC).

Art. 2 Placas indicativas, informativas, ou de publicidade de
obras públicas, faixas, painéis, outdoors, anúncios, panfletos,
e demais meios de divulgação através da imprensa escrita e
televisiva, referente divulgação institucional, deverão constar
o Brasão e as cores da bandeira, do Município.

Art. 3 Em qualquer dos casos referidos fica expressamente
vedado alterar  as  cores  do  padrão  da  bandeira  de  Itapoá:
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azul,  branco  e  vermelho,  bem  como  o  uso  de  qualquer
logomarca,  logotipo,  pinturas,  dísticos,  insígnias,
símbolos, ou qualquer outro meio que possa associar os
bens e as publicidades com a Administração Municipal.
(grifo nosso)

Em relação às demais disposições contidas na Lei Orgânica de Itapoá (LOM),
destaca-se os Incisos I, II e VII, do Art. 13, §1º, do Inciso XXI, do Art. 17, Inciso XXXII, do
Art. 68, e do Art. 93, todos da LOM, conforme segue:

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que lhe
couber; [...] 
VII - dispor sobre a organização, administração e execução
dos serviços municipais; 

Art.  17.  A  administração  pública  direta,  indireta  ou
fundacional, de qualquer dos poderes do Município, obedece
aos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,
publicidade, eficiência e, também, ao seguinte: [...] 
XXI […]
§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas  dos  órgãos  públicos  deverão  ter  caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não
podendo  constar  nomes,  símbolos  ou  imagens  que
caracterizem  promoção  pessoal  de  autoridades  ou
servidores públicos. (grifo nosso)

Art. 68. Compete privativamente ao Prefeito Municipal: 
[…] 
XXXII - executar atos e providências necessárias à prática
regular  da  administração,  observados  os  princípios  da
legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e
eficiência;

Art.  93.  Cabe  ao  Prefeito,  a  administração  dos  bens
municipais,  respeitada  a  competência  da  Câmara  quantos
àqueles utilizados em seus serviços. 

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Ordinário nº 69/2019 não
consta com os respectivos Pareceres Contábil e Jurídico do Poder Executivo. E também, s.m.j.,
há ilegalidade em virtude de conflito com as disposições contidas no Art. 3º da Lei Municipal nº
78/2006, de origem do Poder Legislativo, mas que poderá ser sanada, com as adequações para
se evitar conflitos entre a presente Proposição com a Lei Municipal nº 78/2006.

É o entendimento deste assessor, s.m.j.
Itapoá/SC, 30 de julho de 2019.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Assessor Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art.  45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).  Para consultar a
autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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